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Torpet Lugnet –”brainstorming”-möten
Plats: Möte nr 1 i Torpet Lugnet,
torsdagen den 22 okt samt nr 2
torsdagen 2016-02-04.(Text i
kursiv stil avser anteckningar från
möte nr 2)
Deltagare:
Leif
Forsstedt,
Christer Boije, Lilian Larsen, Jens
Fagerberg,
Stig
”Stickan”
Sandström och Owe Eriksson
(sekreterare).
Förslag till diskussionspunkter:
1) Vad är vår förening till för?
Vi gick igenom föreningens ändamål och konstaterade vi bör ändra lite i
stadgarna. Texten ”boende i Botkyrka kommun äger rätt att ansöka om
medlemskap…” ändras till boende som har eller har haft anknytning till
Botkyrka kommun…”.
Texten bör tas in i stadgarna.
Ett förslag till smärre ändringar av stadgarna filas det på i nuläget.
Uthyrningsregler och en aktuell prislista för Torpet Lugnet håller också på
att tas fram.
Vi ”spånade” lite kring finansiering och var man kan söka bidrag. Owe har
kontaktat Sveriges Hembygdsförbund om ev. medlemskap och vilka medel
som kan sökas. Botkyrka hembygdsgille skall också kontaktas.
Owe kontaktar Lennart Carlsson ordf. i Botkyrka hembygdsgille tel 087782134 för ett ”samverkansmöte”. Mailadress: eriklennart@telia.com
Sveriges Hembygdsförbund har kontaktats. Denna organisation är
orienterad mot alla Sveriges hembygdsföreningar så det är inte aktuellt
med någon anslutning. Man hänvisade till Riksantikvarieämbetet,
Länsstyrelsen samt Boverket som kan vara behjälpliga med råd och
eventuell finansiering av renoveringar. Förutom de vanliga kontaktvägarna
i Botkyrka kommun kring bidrag finns i nuläget även den Kreativa fonden
att söka pengar från.

2

Vi skall fortsättningsvis komplettera kallelserna till Torpets olika aktiviteter
med texten ” ta gärna med en granne eller god vän”…
Vi har börjat använda denna text i våra utskick till medlemmarna.
Vi skall uppvakta kommunen med önskemål om att sätta upp en skylt,
som berättar om caféverksamheten vid Torpet Lugnet. Skylten sätts upp
vid infarten från Tomtbergavägen till Lugnets väg. Skylten bör också
kompletteras med en öppet/stängt-skylt.
Leif kontaktar Annika på Hallunda Daglig verksamhet angående
tillverkning av en Cafe´-skylt, som sätts upp vid infarten till Torpet
Lugnet. Skylten bör kompletteras på en Öppet/Stängt-skylt.
Vi skall också sätta upp uppdaterad info om Torpet Lugnet vid ingången,
samt att Stickan sätter upp motsvarande på anslagstavlan i Seniorhuset i
Tumba.
Owe fixar ett infoblad/skylt vid ingången
Stickan har fixat ett infoblad om Torpet i
Leifs förslag är att börja åsätta Torpet
Bifogar Torpet Lugnets QR-kod, som ni
appen i mobilen eller surfplattan.

till Torpet.
Seniorhuset i Tumba.
Lugnets QR-kod på infoblad etc.
kan testa när ni har tankat ned

Stickan har fixat en länk till Torpet Lugnets hemsida från Facebookgruppen ”Botkyrkas historia”. Denna site föreslogs användas även för info,
bilder etc kring Torpet Lugnet.
Christer lägger in en bra vägbeskrivning till Torpet på hemsidan.
Detta är gjort
Vi skall också trycka upp infoblad om Torpet som finns för utdelning i
Torpet Lugnet.
Infoblad finns i Torpet
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2) Öka/förända/förnya Torpets aktiviteter för medlemmarna.
(Ulla Boijes förslag)
Bok-tipsarkväll
Bokbytarkväll
Dikt-afton eller ”ljugarafton”.
Historiekväll (Owe E)
Owe E testar ett bildspel på styrelsen för att se om den typen av
”föredrag” är en lämplig aktivitet för en medlemsafton i Torpet.
Dragspelskväll med gamla godisar (Bengt Iserot).
Är kanske inte är aktuellt då Bengt medverkar vid så många aktiviteter
ändå.
Språkförsvaret/”Kafferep” med älsklingskoppen – jämföra porslin.
Punkterna bör slås ihop till ett tillfälle.
Christer kontaktar Hillo Nordström kring språkförsvaret
Någon berättar och visar bilder/video från en spännande resa.
Vi kollar med medlemmarna
Studiebesök på Vattenverket
Jens ordnar detta under våren
Kontakt
med
vår
Områdesutvecklare
för
Hallunda-Norsborg
(tomaj.keyvani@botkyrka.se) tel 070-1825675, 08-530 626 54)
Stickan kontaktar Tomaj ang. medlemskap etc.
Vi kanske skall anordna mångkulturella aftnar i Torpet med lite info
samt smakprov på några maträtter. Christer föreslog en afton med
ryska favoriter (borscht=rödbetssoppa), blinier(boveteplättar) pelmeni
(liknade ravioli).
Sedan kan man tänka sig en tamilsk, libanesisk, assyrisk/syriansk afton
etc.
3) Öka medlemsantalet?
Vi beslöt att i nuläget inte dra igång några större aktiviteter för att värva
nya medlemmar.
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4) Föryngra snittålder på styrelse och medlemmar.
Vi konstaterade att föreningen har en hög snittålder både på
styrelsemedlemmarna och i medlemskåren. Att göra Torpet attraktivt för
en yngre generation innebär bl.a. att Torpet måste ha ”öppettider” som
passar för denna åldersgrupp. Det existerar inte i nuläget. Vi kom fram till
att vi nästa år på försök skall ha Torpet öppet en söndag i maj och juni.
Vi avvaktar t. v. med öppethållande i helger.
5) Hur får vi med nysvenskar.
Ett förslag är att vi bokar ett första möte med Siri ny ordförande i Eelam
Tamiler Union i Botkyrka. Tel: 073-5551062.
Owe har varit i kontakt med föreningen, som är mycket intresserade av
att få hyra Torpet för mindre sammankomster.
Nästa ”spånar”-möte nr 3
Detta möte förläggs efter sommaren. Leif kallar till detta möte

